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Uw gids voor het 
starten met Adtralza®

Antwoorden voor behandeling 

Deze brochure is bestemd voor patiënten aan wie Adtralza® is voorgeschreven.



Adtralza® is een behandeling die gericht is op de onderliggende 
ontsteking bij atopisch eczeem. In deze gids komt u meer te weten 
over Adtralza® en vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Wat u moet weten over Adtralza®
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Wat is Adtralza®? 
 
Adtralza® is een behandeling bedoeld om de onderliggende ontsteking van 
eczeem aan te pakken. Het is een biologisch geneesmiddel dat specifiek 
IL-13 neutraliseert, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij het 
veroorzaken van bijvoorbeeld jeuk en een ontstoken huid.

Wat is een biologisch geneesmiddel?
 
Een biologisch geneesmiddel is een geneesmiddel dat is 
gemaakt van natuurlijke eiwitten. Deze natuurlijke eiwitten 
werken binnen uw immuunsysteem om een belangrijke oorzaak 
van eczeem aan te pakken.

Over Adtralza®
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Hoe werkt Adtralza®? 

Adtralza® werkt door zich op IL-13 te richten en dit te 
neutraliseren. Wanneer IL-13 is geneutraliseerd, is het 
niet langer in staat om de signalen te verzenden die 
ontstekingen veroorzaken. Dit helpt om de onderliggende 
ontsteking en symptomen van eczeem te verminderen.

Bij mensen met eczeem maakt een overactief immuunsysteem te 
veel van het eiwit IL-13 aan. Wanneer IL-13 wordt geactiveerd, kan 
dit leiden tot ontsteking, jeuk en schade aan de huidbarrière.

Het is aangetoond dat hoe meer IL-13 mensen hebben,  
hoe ernstiger hun eczeem is.



Veiligheid van Adtralza® 

Is Adtralza® veilig?

De veiligheid op lange termijn van Adtralza® is beoordeeld in 3 onderzoeken. 
Bijwerkingen die optraden bij mensen die Adtralza® gebruikten, waren 
vergelijkbaar met bijwerkingen die optraden bij degenen die placebo (een stof die 
geen geneesmiddel bevat) gebruikten.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Adtralza®? 
Zoals elk geneesmiddel kan ook Adtralza® bijwerkingen geven, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.

Elk geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken, waaronder:
·  Allergische reacties (overgevoeligheid), waaronder een ernstige reactie die 

anafylaxie wordt genoemd. Stop met het gebruik van Adtralza® en vertel  
het uw arts of roep meteen medische hulp in als u een van de volgende 
symptomen krijgt:
o  ademhalingsproblemen
o  zwelling van het gezicht, de mond en de tong
o  galbulten
o  jeuk
o  flauwvallen, duizeligheid, een licht gevoel in het hoofd (een lage bloeddruk)
o  huiduitslag
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Als u last krijgt van bijwerkingen, stop dan met het gebruik 
van Adtralza® en neem onmiddellijk contact op met uw arts. 
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die hier niet worden 
vermeld. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via 
www.lareb.nl

De vaakst voorkomende bijwerkingen van Adtralza® omvatten:
· infecties van de bovenste luchtwegen (bijv. verkoudheid en een zere keel)
· injectieplaatsreacties.
· oogontsteking, waaronder roodheid, zwelling en jeuk.



U en uw arts zullen beslissen of u Adtralza® zelf mag injecteren.

Injecteer Adtralza® alleen zelf als uw arts of verpleegkundige u heeft laten 
zien hoe u dit moet doen en als u zich op uw gemak voelt om het zelf te 
doen. Een verzorger kan u ook helpen met injecteren nadat hij of zij een 
training heeft gevolgd.

Adtralza® gebruiken

Hoe begin ik met het gebruik van Adtralza®?



9

Na uw eerste dosis Adtralza® gewoon  
2 voorgevulde spuiten om de 2 weken

De eerste aanbevolen dosis van Adtralza® zijn 4 injecties  
van elk 150 mg.  
Dit wordt gewoonlijk een startdosis (of oplaaddosis) genoemd. 
Het helpt u de juiste hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam op 
te bouwen.

VOORGEVULDE
SPUIT

OM DE 
2 WEKEN

x2 +

VOORGEVULDE
SPUIT

The first recommended dose of 
Adtralza is 4 injections of 150 mg each. 
This is commonly called a loading dose. 
It helps you build up the right amount 
of medicine in your body

x4



U kunt Adtralza® zelf in uw onderbuik (buik) of dij 
injecteren. Voor injectie in uw bovenarm is hulp van 
een verzorger nodig.

Waar moet ik Adtralza® injecteren?

Adtralza® gebruiken
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Vermijd injecteren in gebieden waar:

· de huid gevoelig is

· blauwe plekken of littekens aanwezig zijn

·  de huid schilferig of beschadigd is of bedekt is  
met eczeem

· de huid zich binnen 5 cm van uw navel bevindt

Tip: denk eraan dat u beide spuiten in hetzelfde gebied van uw 
lichaam injecteert, maar houd ze ten minste 3 cm uit elkaar. Denk 
eraan om bij elke nieuwe dosis Adtralza® die u injecteert van 
injectiegebied te wisselen.



Hoe bewaar en gebruik ik Adtralza®? 

1. Bewaar Adtralza® in de koelkast.

•  Zodra u Adtralza® hebt ontvangen, moet het in uw koelkast 
worden bewaard op 2 ºC tot 8 ºC.

2 . Laat 1 verpakking (2 spuiten) gedurende 30 minuten op 
kamertemperatuur komen voordat u zichzelf injecteert.

• Laat uw spuiten op kamertemperatuur komen door de 
verpakking 30 minuten op een vlakke ondergrond te  
laten zetten

• Vermijd direct zonlicht op de spuiten

Adtralza® gebruiken
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3. Hoe dien ik mijn Adtralza® injectie toe?

  Injecteer net onder de huid.
•  Kies een injectiegebied. U kunt Adtralza in uw onderbuik (buik),  

dij of bovenarm injecteren (hiervoor is hulp van een verzorger nodig)
• Houd beide injectieplaatsen minimaal 3 centimeter uit elkaar.
•  Verwijder de dop van injectiespuit voorzichtig, om de naald niet te 

buigen. U ziet mogelijk een druppel vloeistof aan het uiteinde van de 
naald; dit is normaal

•  Knijp met één hand rond een huidplooi. Breng met de andere hand de 
naald in met een hoek van 45 tot 90 graden

•  Gebruik uw duim om het geneesmiddel te injecteren. Duw de zuigerkop 
naar beneden totdat u deze niet meer naar beneden kunt duwen

•  Til uw duim van de zuigerkop. De naald beweegt automatisch terug in 
de spuit en vergrendelt op zijn plaats

4.  Gebruik de volledige dosis van 2 spuiten.

5.  Gooi de spuiten weg volgens de instructies van uw arts  
of verpleegkundige.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u een dosis bent vergeten, injecteer de dosis dan zodra u eraan 
denkt. Daarna gaat u verder met injecteren volgens uw normale 
schema.  
 
Als u per ongeluk meer Adtralza® hebt geïnjecteerd dan is 
voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts 
of verpleegkundige.

Adtralza® gebruiken

Waar kan ik meer informatie vinden over injecteren? 
Voor informatie over het gereed maken en injecteren van 
Adtralza® (en hoe gebruikte spuiten op de juiste manier te 
bewaren en weg te gooien) leest u de bijsluiter voor gebruik.

Scan de QR-code en bekijk onze  
stapsgewijze zelfinjectievideo:  

scan  
    mij
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Kan ik reizen met Adtralza®?

Zodra u voorgevulde spuiten van Adtralza® uit de koelkast hebt 
gehaald, kunnen ze maximaal 14 dagen bij kamertemperatuur 
(onder de 25 °C) worden bewaard. Daarna moeten ze worden 
weggegooid.

Adtralza® gebruiken

Hoe kan ik mijn injecties bijhouden? 
Een goede gewoonte om op schema te blijven met Adtralza® 
is om bij te houden wanneer en waar op uw lichaam u voor 
het laatst hebt geïnjecteerd. Schrijf het op in het Adtralza® 

behandelingsdagboek, op een kalender of maak een notitie in uw 
telefoon.  

Tip: onthoud dat het bijhouden van uw behandeling u ook zal helpen 
bij het bijhouden van uw vooruitgang met Adtralza® en andere 
informatie die u kunt delen met uw arts of verpleegkundige.



Wat is Adtralza®?
Adtralza® is een geneesmiddel op medisch voorschrift dat wordt gebruikt:
•  Voor de behandeling van volwassenen van 18 jaar en ouder met matig tot 

ernstig atopisch eczeem die niet goed onder controle kan worden gebracht 
met voorgeschreven therapieën die op de huid (topisch) worden gebruikt of 
conventionele systemische behandelingen of deze behandelingen niet verdragen. 
Adtralza® kan met of zonder topicale corticosteroïden worden gebruikt.

•  Adtralza® werkt door een enkel eiwit te blokkeren dat bijdraagt aan een type 
ontsteking dat een belangrijke rol speelt bij atopisch eczeem.

•  Het is niet bekend of Adtralza® veilig en effectief is bij kinderen met atopisch 
eczeem jonger dan 18 jaar.

Gebruik Adtralza® niet als u allergisch bent voor Adtralza® of voor één van de 
bestanddelen van Adtralza®. Zie verder op in de brochure voor een volledige lijst van 
bestanddelen in Adtralza®.

Vertel uw arts over al uw medische aandoeningen voordat u Adtralza® gebruikt, 
ook als u:
• Oogproblemen hebt.
• Een parasitaire (worm)infectie hebt.
•  Ingepland bent om vaccinaties te krijgen. U mag geen "levend vaccin" krijgen als u 

wordt behandeld met Adtralza®.

Belangrijke veiligheidsinformatie
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•  Zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Het is niet bekend of Adtralza® 
schadelijk is voor uw ongeboren baby.

•  Borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven. Het is niet bekend of 
Adtralza® in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk kan zijn voor uw baby.

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief geneesmiddelen op 
recept en vrij verkrijgbare geneesmiddelen, vitamines en kruidensupplementen.

Algemene informatie over het veilig en doeltreffend gebruik van Adtralza®.• 
 Gebruik Adtralza® precies zoals voorgeschreven door uw arts.
•  Adtralza® wordt geleverd als een voorgevulde spuit voor eenmalig gebruik met een 

naaldbeschermer.
•   Uw arts kan andere geneesmiddelen voor gebruik in combinatie met Adtralza® 

voorschrijven. Gebruik de andere voorgeschreven geneesmiddelen precies zoals uw 
arts u dat zegt.

•  Als uw arts besluit dat u of een verzorger de injecties met Adtralza® mag toedienen, 
moet u of uw verzorger training krijgen over de juiste manier om Adtralza® klaar te 
maken en te injecteren. Probeer Adtralza® niet te injecteren voordat uw arts u de 
juiste manier heeft getoond om dat te doen. 

•  Gebruik Adtralza® niet voor aandoeningen waarvoor het niet is voorgeschreven. 
•  Geef Adtralza® niet aan anderen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als 

u. Het kan schadelijk zijn voor hen.



Wat zijn de bestanddelen van Adtralza®?

Werkzame stof: tralokinumab
Hulpstoffen: azijnzuur, polysorbaat 80, natriumacetaattrihydraat, natriumchloride 
en water voor injectie.
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Notities:
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